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Stichting IJI is een pilotproject gestart

voor toevoegingsgerechtigde

personen. Ingeval van eenvoudige casus

bieden wij het zogeheten ‘basisadvies’

aan. Net zoals bij een ‘regulier advies’

zullen de werkzaamheden van het

instituut bestaan uit onderzoek naar de

relevante wetsbepalingen, rechtspraak

en literatuur. Vervolgens schrijven wij

een deskundig advies op maat dat

eenvoudig toepasbaar is op uw

praktische casus. 

P R A K T I S C H E ,  S N E L L E  E N  L A A G D R E M P E L I G E  A D V I S E R I N G

Pilotproject voor toevoegingsgerechtigde personen

Speciaal toevoegingstarief 
voor IJ I  basisadvies

Het verschil tussen een basisadvies en een regulier advies is dat wij bij de beantwoording

van de vragen slechts in algemene zin het juridische kader aangeven, zonder in detail te

treden over elk mogelijk relevant juridische aspect. 

 

Een basisadvies zal nooit meer kosten dan €325,- ex BTW. Neem vrijblijvend contact

met ons op om te bezien of een basisadvies geschikt zou kunnen zijn voor uw te

behandelen internationale zaak. 



HELPDESK
laagdrempelig sparren over uw

internationale dossier

Het IJI heeft recent tevens een Helpdesk

ingevoerd. Wanneer u een internationaal

dossier behandelt en vragen heeft over

het IPR of vermoedt dat buitenlands

recht toegepast moet worden, dan kan

u ons daarover vrijblijvend bellen of een

e-mail sturen. U krijgt dan gelijk contact

met een legal counsel. Eenvoudige

vragen kunnen veelal direct, zonder

daarvoor kosten in rekening te brengen,

worden beantwoord.

STAPPENPLAN ADVIESAANVRAAG

1) Dien hier of via info@iji.nl een

adviesaanvraag bij ons in en beschrijf de

feiten van de casus en de rechtsvragen.

2) Binnen twee dagen ontvangt u een

vrijblijvende kostenopgave.

3) Bespreek de kostenopgave met uw

teamvoorzitter en laat het ons weten als we

aan de slag kunnen.

4) Binnen uiterlijk twee weken ontvangt u een

deskundig advies op maat.

5) Pas het advies eenvoudig toe op uw

concrete casus.

https://www.iji.nl/deskundig-advies/aanvraagformulier/


>>> Interne know-how

Via ons slimme kennissysteem hebben wij snel overzicht over de voor 

uw dossier relevante binnenlandse en buitenlandse bronnen. 

>>> Externe databanken

Wij vullen onze interne know-how aan met informatie 

uit externe databanken. 

   >>> Correspondenten ter plaatse

Indien het buitenlands recht beperkt gedocumenteerd is, dan is het soms 

nodig een correspondent ter plaatse in te schakelen. Het IJI heeft een breed 

mondiaal netwerk van correspondenten met wie het IJI naar volle tevredenheid 

samenwerkt en voor ons klaar staan als uw zaak daarom vraagt.
 

info@iji.nl

070 3460974 | 06 13160332

Den Haag 

connect en blijf op de hoogte

www.iji.nl

INTERNE WERKWIJZE IJI
 DE DRIE PIJLERS

Neem de controle terug over uw internationale
dossier en ontvang wetenschappelijke bevestiging
over de toepassing van IPR en buitenlands recht.

https://www.linkedin.com/company/10694888/admin/

